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Geacht College, 

Op 15 juli 2015 heeft Artelia BV, namens Shell Nederland BV, via het OLO een aanvraag 
ingediend voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 Wabo io 4 
onderdelen 3 en 8 bijlage ii Bor (kruimelgeval) voor de uitbreiding van het de bestaande 
Shell express tankstation aan de Woudenbergseweg 7a in Maarsbergen. Overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 3.7 Wabo is op een dergelijke aanvraag de reguliere procedure van 
toepassing. 

De aanvraag is op 15 juli 2015 door de gemeente ontvangen, zo blijkt uit de 
ontvangstbevestiging die op 23 juli 2015 door uw gemeente is verzonden. Daags voor het 
verstrijken van de beslissingstermijn op 2 september 2015 heeft de gemeente per brief 
bevestigd dat de reguliere procedure van toepassing is en dat de beslistermijn éénmalig 
met 6 weken zou worden verlengd, derhalve tot 21 oktober 2015. 

Op 16 oktober 2015 ontving Artelia een verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren. 
In overleg met de betrokken ambtenaar, de heer A. van der Wal, zijn de gevraagde 
gegevens op 8 december 2015 aangeleverd aan de gemeente, zowel via het OLO als 
rechtstreeks via de mail aan de heer Van der Wal. Vanaf dat moment is de beslistermijn op 
de vergunning opnieuw gaan lopen. 

Gelet op het feit dat de kerstperiode naderde en de termijn om te beslissen nog zeer kort 
was, te weten 5 dagen gerekend vanaf het moment dat de ontbrekende gegevens waren 
aangeleverd, heeft de gemeente, bij monde van de heer Van der Wal gevraagd of de 
aanvrager bereid was om in te stemmen met een verlenging van de behandeltermijn. Op 16 
december 2015 heeft de aanvrager schriftelijk (per fax) laten weten dat zij instemmen met 
een verlenging van de beslistermijn met een periode van 6 weken. Ook de heer Van der Wal 
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is hierover via de mail rechtstreeks geïnformeerd. De beslistermijn eindigde daarmee op 27 
januari 2016. 

Gelet op het feit dat de reguliere procedure van toepassing is en de (verlengde) 
beslistermijn inmiddels is verstreken, stel ik vast dat de vergunning hierdoor op grond van 
artikel 3.9lid 3 Wabo van rechtswege is verleend. 

Met het oog op de inwerkintreding van de vergunning verzoek ik u hierbij om toezending 
van de van rechtswege verleende vergunning en deze overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 4:20c lid 1 Awb te publiceren. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Teneinde er zeker van te zijn 
dat dit verzoek u in goede orde bereikt, stuur ik u deze zowel per fax als per gewone post. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

mw. mr. L. Haver Droeze 

C/c. Artelia Beheer, t.a.v. mw. L. Hubers, Lentedans 50 B/C, 2907 AX CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL 
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